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1. SZAKASZ   Az anyagra/készítményre és a gyártóra, forgalmazóra vonatkozó információk 
      
 1.1. Termékadatok: Ölwerk Hidro Meat 100 
 1.2. A készítmény jellege: készítmény, keverék 
  Felhasználási alkalmazási terület:  motorolaj, kenőolaj 
 1.3. Származási hely: Európai Unió 
 
    Magyarországon forgalomba hozza:  Cleansberg Kft. 
  2330 Dunaharaszti Kőrisfa u. 2.  
  Tel.: 24/659-620, Telefax: 24/402-882 
 1.3.1. Biztonsági adatlapért felelős:   
  Cleansberg Kft. 
           Tel.: 24/659-620 
   info@cleansberg.hu 
  
 1.4. Baleset vagy veszély esetén hívható szám: munkaidőben: 92/370-006/126  
  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
  1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
  Tel.: 1/476-6464, 80/201-199 
  Európai segélykérő: 112 
2. SZAKASZ   Veszélyesség szerinti besorolás 

  
 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása: 
 Veszélyesség szerinti besorolás a  
 67/548/EWG vagy a1999/45/EWG szerint:  nincs  
 Különös veszélyek emberre és a környezetre: „Az EK gyártásokra vonatkozó általános osztályozási 

irányvonalak” legutolsó megfogalmazásában foglalt számítási 
eljárás alapján a termék nem jelölésköteles. 

 Osztályozási rendszer: Az osztályozás megfelel az érvényben EK listáknak, azonban ki 
van egészítve a szakirodalom és a vállalat által megadott 
adatokkal. 

 2.2. A veszélyes jelölések: 
 EWG szerinti jelölések: Egyéb kemikáliákkal érintkezve a szokásos elővigyázatossági 

intézkedésekre figyelni kell. 
    A termék az EK listának megfelelően nem jelölésköteles. 
 2.3. Egyéb veszélyek: A szennyezett felületet rendkívül csúszóssá teszi.  
 A PBT- és a vPvB értékelés eredményei:  

  PBT:  nem alkalmazható 
  vPvB: nem alkalmazható 
 

3. SZAKASZ  Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
  
 3.1. Kémiai jellemzés: keverék 
 Leírás: ásványolaj finomítványok és adalékok felhasználásával készül.  
 
 
 Veszélyes összetevők: nincs 
 
 A készítmény tartalmaz veszélyes összetevőket, de azok nem jelentenek olyan meghatározó, küszöbértéket 

meghaladó mennyiséget, hogy a készítményt veszélyesnek kellene nyilvánítani. 
 Az R és S mondatokat, valamint a veszélyességi információkat a 15. és 16. pontok tartalmazzák. 

 Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés határértékeit – amennyiben vannak ilyenek – a 8. pont tartalmazza. 

 
4. SZAKASZ  Elsősegély nyújtási intézkedések 
  
 4.1. Elsősegély nyújtási leírások: 
 Általános tudnivalók: Nem várható, hogy az általános felhasználási körülmények 

között akut veszélyforrást jelent. 
 Belélegzés esetén: Az érintettet vigyük szabad levegőre, panasz esetén hívjunk 
  orvost.  
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 Bőrrel való érintkezés esetén:  Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Vízzel és szappannal 

mossuk le. 
 Szembe kerülés esetén:  A szemet vízzel alaposan öblítsük ki és forduljunk orvoshoz. 
 Lenyelés esetén:  A szájat öblítsük ki, ne hánytassunk, forduljunk orvoshoz. 
 4.2. A legfontosabb akut és előforduló  
 tünetek és hatások: Nincs további rendelkezés álló, fontos információ. 
 4.3. Tudnivalók az orvosi gyorssegélyhez 
 és a speciális kezelésekhez: Nincs további rendelkezés álló, fontos információ. 

5. SZAKASZ   Tűzvédelmi intézkedések 
  
 Tűzveszélyességi besorolás: 
  Tűzveszélyességi osztály:  „D”  35/1996.(XII.29) BM rendelet 
 Tűzveszélyességi fokozat: IV. 2/2002. (I.23.) BM rendelet 
 5.1. Oltóanyagok: 
 Alkalmazható oltóanyagok:  szén-dioxid, oltópor, homok. Vizet használni tilos! 
 Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyagok:  Víz 
 5.2. Tűz esetén jelentkező különleges veszélyek, 
 égéstermékek vagy keletkező gázok: szén-monoxid (CO) 

  
 A stabilitással és reakciókészséggel kapcsolatos további információkat a 10. pont tartalmazza. 
 5.3. Tudnivalók a tűz elleni védekezéshez: 
 Különleges védőfelszerelések tűzoltáskor: gázálarc  

6. SZAKASZ    Óvintézkedés baleset esetén 
  
 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások 
 esetén alkalmazható módszerek:  nincsenek 
   A kifolyt termék esetén a csúszásveszély megszüntetése. 
  

 A személyes óvintézkedések részletesebb leírását a 8. pont tartalmazza.  

 

 6.2. Környezetvédelmi intézkedések: Kiömlés esetén akadályozzuk meg elhatárolással, 
körülgátolással  a talajba, csatornába, felszíni vízbe, talajvízbe 
jutást. Ha ez nem megelőzhető értesíteni kell az illetékes 
hatóságokat. 

 6.3. A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai 
   A kiömlött terméket szivattyúzzuk fel. Itassuk fel folyadékkötő 

anyaggal (pl. „OEST DRI” olajlekötő-szerrel). Gondoskodjunk a 
felitatott anyag megfelelő ártalmatlanításáról.      

 6.4. Utalások a további fejezetekben: A biztonságos kezelést lásd 7. pont 
   A személyes védőfelszereléseket lásd 8. pont 
   A hulladékkezeléssel kapcsolatos információk lásd 13. pont 

7. SZAKASZ    Kezelés és tárolás 
  
 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:  
  Útmutató a biztonságos kezeléshez:  Szakszerű alkalmazás esetén nincs szükség különleges  
      intézkedésre. 
  Gyulladásos robbanás megelőzése: Gyújtóforrástól, nyílt lángtól tartsuk távol 
 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
 Tárolás:   
  A tároló helyiségekkel és tartályokkal  
  szemben támasztott követelmények: Csak eredeti, lezárt tároló edényben raktározzuk a terméket. Az 

olaj talajba jutást biztonságos módon akadályozzuk meg. 
Biztosítsuk a tároló helyiség megfelelő szellőzését. 

  Együtt tárolás egyéb feltételei: nincsenek 
  A tárolás további feltételei: nincsenek  
  Raktározás besorolása: LGK 10 
  Üzemi biztonsági rendelkezések: nincsenek 

8. SZAKASZ    Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem 
 
8.1. A munkahelyre vonatkozó ellenőrizendő 
határértékű összetevők: A termék munkahelyre vonatkozó ellenőrizendő határértékű  
  anyagokat jelentős mennyiségben nem tartalmaz.  
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Magyarországon a 25/2000. (IX.30.)Eüm-SzCsM együttes rendelet szerint a munkahelyi levegőben 
megengedett, illetve eltűrhető értékek: MK = 5 mg/m

3
 olajköd. 

 Egyéb utalások:  Az adatlaphoz a készítéskor érvényes listák szolgáltak alapul. 
 8.2. Általános védő és higiéniai intézkedések:  
   Kerüljük az anyag bőrrel való hosszú és intenzív érintkezését.  
 Egyéni védőeszközök: 
  Személyi védőfelszerelés:   A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező 

szervezet által minősített legyen. 
     (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)  

 Légzésvédelem:  Nincs követelmény.  
 Kéz védelme:  Olajálló védőkesztyű (MSZ EN 374 szerint, DBZ- áttörési idő: >480 

perc; PK- teljesítményfokozat: 6; PR- áteresztési fokozat: 0)  
   A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójánál megtudható és 
   betartható.  
  A védőkesztyű anyaga: nitrilkaucsuk 
  Védőkesztyű átázási ideje:  
  Hosszú idejű érintkezés esetén: nitrilkaucsuk: vastagság 0,425 mm, átázási idő 240 – 480 perc 
  Rövid idejű érintkezés esetén: nitrilkaucsuk: vastagság 0,12 mm, átázási idő 10 – 30 perc  
  Nem megfelelő a védőkesztyű a  
  következő anyagból:  bőr 

  Szem védelme: Védőszemüveg. 
 Test védelme: Munkaruházat. 

 Védő- és higiéniai intézkedések:   Élelmiszertől és italtól tartsuk távol. 
 Munka után és a pihenők előtt gondoskodjunk a bőr alapos tisztításáról. 

9. SZAKASZ      Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
 Halmazállapot:  folyékony 
 Szín:   barna 
 Szag:  jellegzetes 
 „Szaghatárérték” nem értelmezhető 
Fontos biztonsági adatok, állapotváltozások: 
 pH-érték:              nem értelmezhető 
 Olvadáspont: nem értelmezhető 
 Forráspont: >370 °C 
 Dermedéspont: <-27 °C DIN ISO 3016 
 Lobbanáspont:                               210 °C  DIN ISO 2592 
 Bomláspont:  nem értelmezhető 
 Öngyulladás:  nem gyúlékony 
 Robbanásveszély:  nem robbanásveszélyes 

  Robbanási határértékek: 
   alsó:  0,6 Vol% 
   felső:  6,5 Vol% 
  Gőznyomás:  nincs adat 
  Sűrűség: (15 °C) 0,890 g/cm

3
 DIN 51757 

  Relatív sűrűség:  nem értelmezhető 
  Gőzsűrűség:  nem értelmezhető 
  Párolgási sebesség: nem értelmezhető 
  Oldhatóság vízben: (20 °C) oldhatatlan, ill. kis mértékben keveredik 
  Oktanol/víz megoszlási együttható: nem értelmezhető 
  Viszkozitás: 
  dinamikus: (-25 °C)  nem értelmezhető 
  kinematikus (40 °C) 170,0 mm

2
/s DIN 51562 

 9.2. Egyéb adatok:  nincs további releváns információ 

10. SZAKASZ    Stabilitás és reakciókészség 
 
 10.1. Stabilitás: Stabil.  
 10.2. Hő-bomlás és kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű használat esetén nem képződnek  
      veszélyes bomlástermékek. Magas hő hatására (>65 °C)  
      bomlás kezdődik, aminek hatására mérgező és gyúlékony  
      gázok (pl. H2S) keletkezhetnek. 
 10.3. Veszélyes reakciók: Erélyes oxidáló hatású anyagokkal reakcióba lép.  
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 10.4. Nem kompatibilis anyagok: Nincs további rendelkezés álló, fontos információ.  
 10.5. Veszélyes bomlástermékek:  Hő hatására mérgező erős oxidációs gázok keletkezhetnek 

(CO, H2S, SO2, CO2, NOx, foszforvegyületek) 
      Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes 

bomlástermék. 

11. SZAKASZ      Toxikológiai adatok 
 

A gyártó tapasztalatai szerint rendeltetésszerű használat esetén a termék nem vált ki egészségkárosító hatást.  
A terméket toxikológiai szempontból nem vizsgálták, a fenti kijelentés az egyes komponensek tulajdonságain 
alapul. 
Akut toxicitás: nincs 

 Elsődleges ingerhatások: 
bőrön: nincs ingerlő hatás 
szemen: nincs ingerlő hatás 

  érzékenyítő hatás: nem ismert 
   A termék PCB-t, PCT-t, nehézfém-, báriumvegyületeket, valamint egyéb klórvegyületeket nem  
   tartalmaz. 
 Az alapolaj(ok) 3%-nál kevesebb DMSO kivonatot tartalmaz(nak) (IP 346), így a 67/548/EGK irányelv 
 NOTA L-ben és a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet L megjegyzésében foglaltak 
 értelmében nem sorolandó(k) be rákkeltő hatású anyagként. 
 Rákkeltés: Az alkotórészek a jelenlegi ismeretek szerint nem rákkeltők. 
 A termék PCB-t, PCT-t, nehézfém-, báriumvegyületeket, valamint egyéb klórvegyületeket nem   
  tartalmaz. 
 Az alapolaj(ok) 3%-nál kevesebb DMSO kivonatot tartalmaz(nak) (IP 346), így a 67/548/EGK irányelv 
 NOTA L-ben és a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet L megjegyzésében foglaltak 
 értelmében nem sorolandó(k) be rákkeltő hatású anyagként. 
 Mutagén / fertilitást gátló hatás: A készítmény nem számít mutagénnek, a fertilitást nem befolyásolja. 

12. SZAKASZ   Ökológiai információk
  
  
 12.1.Toxicitás:  nincs fontos információ 
 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs fontos információ 
 12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs fontos információ 
 12.4. Mobilitás talajban: nincs fontos információ 
 12.5. Egyéb ökológiai hatások: 
  Vízveszélyességi osztály: 1 – gyengén vízveszélyes (besorolás VwVws:17.5.99) 

 Kerüljük, hogy a termék hígítva, különösképpen nagy mennyiségben a talajvízbe, a felszíni vizekbe  
 vagy a csatornákba jusson. 
  A termék vízben nehezen oldódik. A víz felszínéről abiotikus eljárással  (pl. mechanikai leválasztás) 
  messzemenőkig eltávolítható. 
12.6. A PBT- és a vPvB értékelés eredményei:  
  PBT:  nem alkalmazható 
  vPvB:  nem alkalmazható   

13. SZAKASZ    Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 

 
Az adott anyag megmaradt részei, illetve az elhasznált anyag, valamint a kiürült csomagolóanyag veszélyes 
hulladékként kezelendő, gyűjtése, tárolása, ártalmatlanítása csak a környezetvédelmi előírásoknak megfele-
lően történhet. Háztartási hulladékkal keverni nem lehet, csatornarendszerbe való bejutást akadályozzuk meg. 
Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU, 
valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadó 
Európai hulladékcsoport: 13 02 05*: ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómű- és kenőolajok  
Göngyöleg csomagolás: EAK-ASN 15 01 10 csomagolások, ami veszélyes anyagot 

tartalmazó, vagy a veszélyes anyaggal szennyezett hulladék 
Szennyvíz: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz 

minőségének élővízbe bocsátás esetén a 203/2001. (X.26.) 
Kormányrendeletnek, közcsatornába bocsátása esetén a 
204/2001 (X.26.) Kormányrendeletnek, ill. az adott ország 
előírásainak kell megfelelnie. 

 

 
 



BIZTONSÁGI ADATLAP   Cleansberg Kft. 
Ölwerk Hidro Meat 100 

(1907/2006/EG irányelv és a 44/2000. (XII.27) EüM rendelet szerint)   Utolsó felülvizsgálat: 2016. 06. 01. 
Változatszám: 2               5 / 5 oldal 

14. SZAKASZ    Szállításra vonatkozó előírások 
  
 UN-szám 
 ADR, ADN, IMDG, IATA:  nincs 
 UN-szállítási rendes jelölés:  
 ADR, ADN IMDG, IATA:  nincs 
 Szállítási veszélyességi osztályozás 
 ADR, ADN, IMDG, IATA 
 osztály:   nincs 
 Csomagolási osztályozás: 
 ADR, IMDG, IATA  nincs 
 Különleges előírások felhasználóknak: nincs előírás   
 Nagy mennyiségű szállítás alapján 
 megfelel a MARPOL egyezmény  
 73/78-al és az IBC kóddal:  nem veszélyes áru  
 Egyéb szállítások (további utalások): nem veszélyes áru  
 

15. SZAKASZ   Szabályozási információk, előírások 
  
 15.1. Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, 
 jogszabályok: 
 A keverék veszélyesség szerinti besorolása  
 (EG irányvonal / GefStoffV):  nem jelölésköteles 
 Nemzetközi előírások:  
 Munkahelyi biztonsági előírások:  nincsenek 
 Vízveszélyességi osztály: 1 – gyengén vízveszélyes (besorolás VwVws: 17.5.99) 
 Anyagbiztonsági megítélés:  Az anyagbiztonsági megítélés nem lett vizsgálva. 
 Munkavédelem: 1993. évi XCIII. tv., 33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet 

Veszélyes anyagok: 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, 2000. évi XXV.tv. a kémiai  biztonságról, 25/200. (IX. 30.) 
EüSzCsM együttes rendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete, az Európai 
Közösség veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei (67/548/EGK, 88/379/EGK, 
1999/45/EK – hatályos változatai). 

 Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI 15.) Korm. Rendelet, 16/2001 (VII. 18.Ö) KöM rendelet.   

16. SZAKASZ   Egyéb információk 
       
 A fenti információk a gyártó mai ismereteinek legjavát tartalmazzák. A gyártó termékei előállítása közben a 
      vonatkozó biztonsági követelmények előírásait betartja, így a termék tulajdonságainak szavatolására külön  
      nincs szükség. A termék adott felhasználási körülményeit a felhasználó ismeri, így neki kell meggyőződnie  
      arról, hogy a fenti adatok ezen körülményeknek megfelelnek-e és teljesek-e.  
 

 
 

 


